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Naše dveře 
jsou vám otevřené!

Daniel Tkáč

Úvodní slovo

BYLI JsME NA VELETRhU 
FORARch PRAhA

Vážení přátelé a partneři,
vstupujeme do druhé poloviny stavební sezóny tohoto roku, obvykle do té náročnější. Ve stavebním průmyslu se 
začíná naplno projevovat ekonomický růst, a to nedostatkem lidských i materiálových zdrojů. Tuto situaci jsme 
předpokládali a snažili se na ni připravit.
V oblasti dodávek transportního betonu jsme v letošním roce již podruhé zkvalitňovali a navyšovali naši přepravní 
kapacitu. Naše dceřiná společnost TAŠ-STAPPA betonpumpy, spol. s r. o., zabezpečující logistiku, zakoupila zcela 
nový autodomíchávač s náhonem na všechna kola a přepravním pásem s dosahem 15 m a další autodomíchávač, 
oba s přepravní kapacitou 9 m3. Nadále se budeme snažit našim zákazníkům prezentovat naši objednávkovou 
aplikaci pro online komunikaci s našimi dispečinky bez ohledu na provozní dobu a obsazené telefonní linky. V zimním 
období jsme zcela rekonstruovali naše sklady kameniva a tím mnohonásobně zvýšili kapacitu skladovaných surovin 
tak, abychom eliminovali případné nedostatky u těžařských společností. Rozšířením receptur a průkazních zkoušek 
jsme si rovněž vytvořili široký manévrovací prostor v technologii složení betonových směsí.
V PURLIVE dlouhodobě pracujeme na vývoji a výrobě stavebních systémů, které umožňují realizaci staveb rodinných 
domů, bytových i rekreačních budov s těmi nejlepšími parametry, a to s minimální náročností na počet řemeslníků 
a času. PURLIVE úspěšnou certifikací vstoupil na konci léta do Asociace dodavatelů dřevostaveb ADMD, čímž vedle 
certifikátu Systému řízení výroby a certifikátu Výrobku znovu potvrdil svou kvalitu. V září začal náš obchodní partner 
realizovat ze stavebního systému PURLIVE první stavbu rodinného domu v Holandsku a věřím, že by ještě mohly 
v tomto roce následovat realizace v dalších státech EU. Rovněž věřím, že na podzim úspěšně zahájíme první stavby 
čtyřpodlažních budov z nosných sendvičových panelů PURLIVE a také dokončíme vývoj využití systému PURLIVE 
v kombinaci s betonovými skeletovými konstrukcemi. V neposlední řadě jsme připravili pro zářijový stavební veletrh 
For Arch v Praze nový katalog vlastních rodinných domů.
Nejenže jsem přesvědčen o vysoké přidané hodnotě našich produktů a služeb v oboru 
stavebnictví, ale naše výrobky a materiály ověřuji i ve svém každodenním životě. Naše 
práce nás baví a dobrý výsledek dosažený s našimi partnery ještě více.



4

Z oboru

Výhody
Beton je téměř bezúdržbový přírodní materiál. Má vysokou 
pevnost a trvanlivost, vysokou odolnost vůči teplu a je samo-
zřejmě nehořlavý. K jeho plusům patří i šetrnost k životní-
mu prostředí. Možná vás to překvapí, ale beton neobsahuje 
žádné toxické látky a  je lehce recyklovatelný. Jedinou ne-
výhodou se zdá být váha betonového nábytku a vyšší cena.

Beton je nedílnou součástí našich každodenních životů. Už dávno se ale nevyužívá jen jako konstrukční prvek staveb, 
ale uplatňuje se jako pohledový prvek nebo dokonce při výrově nábytku a doplňků. Zhotovují se z něj i šperky a dokonce 
látky. Přesto, že designové kousky z betonu působí extravagantně, pořizuje si je stále více lidí. Beton totiž dokáže být 
velmi elegantní. A dá se říct, že každý kus je téměř originál, zákazníkům často vyráběný na míru. Tento přírodní materiál 
se obvykle kombinuje například se dřevem, kovem a sklem.

Stačí málo
Betonové prvky bývají velmi originální a  jedinečné, proto 
se to s nimi nemusí přehánět. Přitahují pozornost. Hodí se 
zejména do moderních interiérů a k bílé a černé barvě. Na-
víc u betonových prvků nemusíte zůstávat jen u šedé barvy. 
Beton je i materiál mnoha barev.  Efektně působí červený či 
antracitový povrch.

jenšEDá NUDA
BETON NENÍ
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Z oboru

Zpracování

Mezi nejběžnější techniky úpravy betonu patří broušení, leš-
tění, hlazení, škrábání a vymývání. Výsledný povrch může být 
hladký i hrubý, ale také plastický. Po konečném opracování 
by měl být beton velice příjemný na dotek. Odborníci umí do-
cílit matu i vysokého lesku. 

Použití betonu v domácnosti 

Nejčastěji se beton v domácnosti využívá na zahradách a te-
rasách. V  kuchyních se stále častěji instalují pracovní be-
tonové desky, stoly, barové pulty a kuchyňské ostrůvky. Do 
obývacích pokojů přicházejí originální konferenční stolky, 
které bývají propojeny se sklem, kovem či dřevem. Z betonu 
ale můžete mít umyvadlo i vanu. Do koupelny s betonovým 
umyvadlem se skvěle hodí čisté bílé obklady. Celkový dojem 
je úplně jiný než v případě klasické bílé keramiky. 

Betonové obrazy

Beton je zkrystalizovaná kompozitní směs složená z cemen-
tu, vody a kameniva, kterou znali i starověcí římští stavitelé. 
Do betonových chodníků, stěn, jídelních stolů apod. můžete 
dokonce zakomponovat i  různé otisky. Nádherných efek-
tů lze docílit zapuštěním nejrůznějších přírodnin, nerostů 
a zkamenělin do beztvaré betonové směsi, která se posléze 
vybrousí a cement ukáže ve výsledku další ze svých dekorač-
ních možností.

Dekorace zvládnete i sami
Pohrát si s betonem můžete i sami, třeba při budování te-
rasy, schodů nebo venkovní kuchyně. „Vytvořit si zajímavý 
otisk do betonu je velmi jednoduché a  vlastně nejtěžší je 
mít zajímavý nápad a  kvalitní doplňky, třeba pěkné listy,“ 
vysvětlil za TAŠ-STAPPA Petr Studený. „Do vylitého beto-
nu opatrně umístíte třeba listy, jehličí, mušličky a podobně. 
Pro zajímavější strukturu betonu ho můžete přejet kartá-
čem, který vytvoří rýhy a povrch má pak zajímavou textu-
ru,“ popsal Studený. „Předměty musíte do mokrého betonu 
mírně přimáčknout prsty. Jakmile beton zaschne, můžete 
listy opatrně vyškrábnout tupým nožem, nebo počkat, až se 
vydrolí samy,“ dodal.
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Seznamte se

sUPER KOLEKTIV 
a výborná atmosféra
láká do společností TAš-sTAPPA a PURLIVE další nováčky.

TAŠ-STAPPA i  PURLIVE se stále rozrůstají a  přibývají jim 
také noví zaměstnanci. Nadšení jsou hlavně z přátelské at-
mosféry. Shodují se, že v novém zaměstnání vnímají nejen 
pohodový přístup, ale také věří v další rozvoj společností TAŠ
-STAPPA i PURLIVE.

Jen několik týdnů si novou židli osedlává ekonomický ředi-
tel Ing. Alexandr Bangievský. „Přebírám veškeré záležitosti 
v oblasti ekonomiky, financí, daňové a účetní problematiky, 
právních záležitostí, správy majetku a provozních záležitostí 
společností ve skupině,“ prozradil Bangievský. „Líbí se mi 
koncepce fungování firmy, kladení důrazu na mezizaměst-
nanecké vztahy, „rodinný“ charakter. Dále pak snaha vede-
ní o  rozmach aktivit v  dalších nových odvětvích podnikání 
a o rozvoj skupiny ve větší podnikatelský celek,“ osvětlil své 
důvody, proč na nabídku jednatele Dana Tkáče souhlasně 
kývl.
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Seznamte se

Novou tváří je u  TAŠ-STAPPA dispečerka kameniva Ivana 
Utinková. Zhostila se nové role po Vlastě Kolínkové, která 
odešla do důchodu. „O této práci jsem se dozvěděla od přá-
tel, a tak jsem se rozhodla zkusit výběrové řízení. V minulosti 
jsem měla dobré zkušenosti s firmou TAŠ-STAPPA a mno-
hokrát jsem u ní nakupovala,“ popsala Utinková. „Ve firmě se 
mi líbí, jak kolektiv, tak i práce dispečerky prodeje,“ dodala.

Kolektiv se stmeluje nejen v práci, ale také na různých ak-
cích. „Ve firmě mě baví hlavně firemní akce,“ vyzdvihl Pavel 
Navrátil, který pracuje v TAŠ-STAPPA asi čtyři roky. „Nově 
teď pracuji i  pro PURLIVE na montážích, a  to mě opravdu 
baví. Navíc máme fajn kolektiv,“ zmínil spokojeně.

Dobrý kolektiv vyzdvihuje také posila projekčního týmu 
– Ing. Martina Povalačová. „Ve firmě pracuji od letošního 
února a zatím mě baví úplně všechno. Hlavně je tady super 
kolektiv a funguje vzájemná podpora. Každý je ochotný pora-
dit, vždy se snažíme na všem domluvit a nemáme problém 
v komunikaci,“ pochválila firemní kulturu.

Podobně, jako i  v  jiných firmách, také 
TAŠ-STAPPA a PURLIVe by rádi rozšířili 
své řady o  další spolupracovníky. 
Momentálně pátráme po projektantovi, 
rozpočtáři i posilách do výroby.

Zde může být jednouVaše fotografie
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DALšÍ DůKAZ
PURLIVE členem ADMD

KVALITY PURLIVE

Certifikovaná kvalita a zdravotní nezávadnost – to jsou jed-
ny z mnoha výhod, které může PURLIVE zaručit. Pyšnit se 
nyní může i potvrzením od „Asociace Dodavatelů Montova-
ných Domů“ (ADMD), což je organizace, která se dlouhodobě 
specializuje na kvalitu montovaných domů. „23. 8. 2018 jsme 
byli na zasedání výkonné rady ADMD jednohlasně schváleni 
jako právoplatní členové této organizace. Vstupem mezi čle-
ny jsme se zařadili do společenství firem, komunity lidí, kteří 
nejen aktivně prosazují zájmy vedoucí k popularizaci dřevo-
staveb v rámci ČR, ale současně velmi dbají na kvalitu jejich 
provedení,“ vysvětlil za společnost PURLIVE Jiří Ratajský.
Členem ADMD se mohou stát pouze firmy, které splní pod-
mínky vstupu a mimo jiné projdou certifikací, tzv. Dokumen-
tu Národní Kvality (DNK), kterou PURLIVE úspěšně dokončil 
letos v  srpnu. DNK je směrnice o  zajišťování a  dodržování 
kvality montovaných domů na bázi dřeva členy ADMD. Do-
kument je určen k  ověření kvality prováděných dřevěných 
staveb. Je vhodný jak pro dřevostavby prováděné na stavbě, 
tak i pro konstrukce smontované s prefabrikovaných panelů 
různé velikosti. 

Tak jako u  vrcholových sportovních soutěží musí sportovci 
procházet kvalifikacemi a jen ti opravdu nejlepší se dostanou 
do nejvyšších soutěží či na olympiádu, tak i ADMD má jako 
jeden ze svých pilířů zvýšené nároky na sledování, prokazo-
vání a certifikaci kvality domů. Laťka kvality není nasazena 
nízko a systém certifikace zajišťuje to, co je přáním každého 
zákazníka – jistotu nejvyšší kvality domu. 

Princip posuzování spočívá v  kontrole dodržování legisla-
tivních, technických a  dokumentačních požadavků, ovšem 
v  míře, která výrazněji přesahuje rámec povinností vyplý-
vajících ze zákonů a  nařízení. Členové ADMD podstupují 
pravidelné a průběžné posuzování, nadstandardní měře-
ní a  technický dozor při montáži, prováděný Výzkumným 
a vývojovým ústavem dřevařským, Praha, s.p., právě pro-
to, aby své zákazníky ujistili o  skutečných vlastnostech 
domu a kvalitě provedení prací.

„Naše účast v asociaci je pro nás nesporně výhodou, která 
by nám měla umožnit na trhu požívat vyšší důvěry u našich 
partnerů i  zákazníků. Zároveň je to ale závazek, abychom 
nepolevili ve svém snažení a neustále se zdokonalovali v naší 
činnosti a  dbali na kvalitu našich výrobků, staveb,“ zmínil 
Ratajský. „Děkuji všem členům našeho týmu za Vaši dosa-
vadní práci, protože bez ní bychom se do asociace nedostali,“ 
uzavřel Jiří Ratajský.

Zákazníci se často ptají mimo jiné také na nezávadnost 
dřevotřískových desek - ty se přitom v našich stavbách 
vůbec nepoužívají. Můžeme ale potvrdit, že používáme 
pouze kvalitní materiály. „Při výstavbě používáme 
OSB desky, které se vyrábí z orientovaných plochých 
třísek,“ vysvětluje za PURLIVe projektant Marek 
Kuchař. „Pomocí těchto desek se oplášťují rámové 
konstrukce vnitřních nosných stěn a příček. Dále tyto 
OSB desky používáme pro záklop stropu, aby nám 
vznikla „pochozí podlaha“ pro stavbu navazujícího 
patra u  vícepodlažních staveb. Používají se také na 
oplášťování atik z vnitřní strany střechy. Tyto desky si 
často lidé pletou s dřevotřískovými a jinými třískovými 
deskami, které se používají v  nábytkářském 
průmyslu, které však nedosahují takových fyzikálních 
a mechanických vlastností jako OSB desky používané 
ve stavebnictví,“ upřesňuje zásadní rozdíly. „na výrobu 
OSB desek se používá fenolformaldehydové lepidlo. 
je pravda že deska uvolňuje formaldehyd, avšak 
pouze množství, které není škodlivé lidskému zdraví. 
Sledování úniku povoleného množství formaldehydu 
z desek se sleduje již při jejich výrobě nebo těsně po 
ní,“ uvádí s tím, že někteří výrobci OSB desek lepidlo 
s příměsí formaldehydu nepoužívají vůbec a raději volí 
lepidla na bázi polyuretanových pryskyřic.
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Ing. Vratislav Blaha, CSc.předseda ADMD

PURLIVE, spol. s r.o.

Reg. č.: 3008/18
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  3008/18
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PURLIVE
FRAnK 137

KŮLnA 

PURLIVE rodinné domy

Asociace dodavatelů montovaných domů pořádala 6. 10. pro 
všechny příznivce dřevostaveb, zejména však pro ty, kteří se 
pro výstavbu svého nového dřevěného domu teprve rozhodují, 
již pátý ročník zajímavé akce pod názvem „Den otevřených dře-
vostaveb 2018“. Jejím cílem je propagovat u široké veřejnos-
ti kvalitní dřevostavby, poskytnout návštěvníkům komplexní 
a kompetentní informace o dřevěných montovaných domech, 
co nejvíce prezentovat a přiblížit moderní dřevostavby, jejich 
konstrukci, vlastnosti i samotnou technologii výstavby. Na úze-
mí celé České republiky byly v tento den otevřeny a zpřístup-
něny vybrané vzorové, referenční a rozestavěné domy většiny 
členských firem ADMD. 
I firma PURLIVE se aktivně zapojila a zájemcům ukazovala své 
vzorové stavby i výrobu. Do Brna si přišlo prohlédnou KůLNU 
space s více než 40 zájemců. Na prohlídky ve Zlíně, typový dům 
FRANK 137 a KůLNU space M  se přišlo podívat 13 vážných zá-
jemců. Jsme pyšní na to, že o naše stavby byl tak velký zájem.

Nabízíme možnost individuálních prohlídek nejen těchto, 
ale i dalších nebo aktuálně rozestavěných domů. Neváhejte, 
zavolejte nebo napište. 
Těšíme se na Vás.

Zveme Vás na veletrh
ForArch Praha 18.-22. 9. 2018, 

stánek 5D09

T: 601 370 944, 733 699 993
www.PURLIVE.cz

info@purlive.cz

CHCETE BYDLET VE SVÉM?
VYBERTE SI DŮM OD PURLIVE.

Zveme Vás na veletrh
ForArch Praha 18.-22. 9. 2018, 

stánek 5D09

T: 601 370 944, 733 699 993
www.PURLIVE.cz

info@purlive.cz

CHCETE BYDLET VE SVÉM?
VYBERTE SI DŮM OD PURLIVE.

NOVý KATALOG RODINNých DOMů
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Realizace domku

„PLNÍM sI sEN,“ 
raduje se další majitel dřevostavby od PURLIVE 
Radim suchý
Přesto, že PURLIVE působí na trhu jen krátce, rychle mu 
přibývají spokojení klienti. Mnozí zpočátku nevědí, co si pod 
systémem PUR panelů představit. Často je prvotním impul-
sem pro volbu stavby od firmy PURLIVE rychlost. „Staveb-
ní systém PURLIVE jsem si vybral kvůli rychlosti výstavby 
a díky jeho izolačním schopnostem již v první fázi výstavby 
bez vnějšího zateplovacího pláště,“ prozradil Radim Suchý, 
který nyní dokončuje svůj vysněný dům. „Spodní stavbu jsem 
si připravil předem a  připravené stěny byly namontovány 
firmou PURLIVE během jednoho dne včetně pozednice,“ vy-
světlil s tím, že na stěny hned navázal stavbou střechy. 
„Výhodou byla i možnost dodávky betonu při stavbě zákla-
dové desky od partnerské firmy TAŠ-STAPPA. Určitě musím 
zmínit kvalitně provedenou konstrukci stěn, o čemž jsem se 
mohl přesvědčit při úpravě okenního otvoru na již namonto-

vaných stěnách. Překvapilo mě, jak kvalitně na husto vypl-
něné jádro konstrukce PUR pěnou, tak i pevně smontovaná 
konstrukce opatřená oboustranně parotěsnou fólií,“ pochvá-
lil Radim Suchý, který si od PURLIVE nechal dodat hrubou 
stavbu, aby si ji mohl dokončit sám a  ušetřit tak nemalé 
finance.
Při projektování jeho rodinného domu se vycházelo z typo-
vého domu space L1 z modulární stavebnice dřevostaveb 
KůLNA, který byl upraven pro výstavbu z  prefabrikova-
ných panelů stavebního systému PURLIVE. „Myslím, že tak 
vznikl originální dům ve tvaru písmene „U“ s centrálně umís-
těnou terasou a velkým soukromím, kterou lze uzavřít jako 
zimní zahradu nebo v případě potřeby uzavřít a nechat vznik-
nout nový obývací pokoj,“ popsal. „Díky této stavbě jsem si 
splnil dlouhodobě zamýšlený sen o vlastním domě,“ uzavřel.

Při plánování se Radim Suchý inspiroval „KŮLNOU“
Spokojený majitel hrubé stavby si chce domek dokončit 
svépomocí, čímž ušetří nemalé peníze

PURLIVE dodal klientovi hrubou stavbu podle jeho přání a požadavků
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2. 9. Dan v cíli středního triatlonu 

South Africa, 274 místo z 2334 atletů. 

Gratulujeme!

8.-9. 9. Turistická vycházka na Martinské hole, Malá Fatra

Ze života firmy

31. 8. IV. ročník tenisového turnaje manažerů 

a investorů ve stavebnictví, Areál Vršava, Zlín

10. 8. Vedoucí projektant Aleš slaví 30


